INVITAŢIE
Sesiune de instruire regională pentru medicii din regiunea Moldovei
în cadrul proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple
În perioada 21-22 octombrie 2016, Institutul de Medicină Legală Iaşi, în parteneriat cu
Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară şi Fundaţia Hedda, Norvegia vă invită să
participaţi la sesiunea de instruire regională pentru medicii din regiunea Moldovei, organizată în cadrul
proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple (proiect finanţat cu
sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială).
Evenimentul va avea loc la sediul Institutului de Medicină Legală Iaşi, începând cu data de 21
octombrie 2016, ora 11:00.
Formularele de înscriere ataşate la prezenta invitaţie trebuie completate şi transmise, în format
electronic sau scanate, până la data de 09 octombrie 2016, ora 17:00, pe adresa persoanei de contact
(Expert coordonare formare şi selecţie – dr Victor Jitaru (Institutul de Medicină Legală Iaşi), e-mail
jitaruvictor@gmail.com).
Numai persoanele care au completat formularele de înscriere pot participa la sesiunile de
instruire.
Toate costurile reprezentând cazarea (1 noapte, respectiv 21 octombrie 2016, cu respectarea
condiţiilor impuse de unitatea de cazare privind disponibilitatea şi eliberarea camerelor), masa (micdejun, prânz şi cină), coffee-break, vor fi acoperite din bugetul prezentului proiect. Cazarea va fi
asigurată doar pentru participanţii din afara Iaşului. Detalii suplimentare privind cazare vor fi disponibile
după ce vom cunoaşte numărul de participanţi.
Organizatorii vor acoperi costurile de cazare (pentru participanţii din afara Iaşului) şi masă doar
pentru persoanele selectate şi doar dacă pentru acestea s-a confirmat participarea la eveniment, în scris,
până la data de 17 octombrie 2016. Selecţia participanţilor se va face în ordinea exprimării intenţiei de
participare.
Cu stimă,
Diana Bulgaru -Iliescu
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Institutul de Medicină Legală Iaşi,
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